
 

        

 

          Af   Uffe Clemmensen 

 

Efter at julelysene er brændt ned, er vi på vej til 

et nyt år med optimisme og forhåbninger for os 

alle. Aldrig vil vi glemme 2020, som trods Corona 

også skabte nye muligheder og ændringer af 

vores normale vaner og adfærd. Vi ser nu fremad 

mod lysere tider, hvor dagene bliver længere og 

fiskepladserne åbner igen. 

ROLK har igen sat fokus på at regulere skarven i 

fjorden. Dette sker i samarbejde med Roskilde 

Strandjagtforening, som står for skydningen og 

indrapportering. Skarven er faktisk ikke nem at 

komme på 

skudhold af, 

selvom de 

lufter deres 

vinger på holm 

og næs. Når du 

står ved kysten, så bemærk hvor effektiv en 

”jæger” skarven er ude i vandet. Her dykker den 

ned og fanger sin fangst, mange gange i løbet af 

dagen. ROLK vil nu forsøge at få en speedbåd 

tilladelse, så jægerne kan skyde dem ude i 

vandet.  En del af ROLK’s medlemmer er også 

jægere og deltager i denne aktion. 

Vores tradition med at holde foredrag i de første 

måneder af året, må vi desværre nok aflyse på 

grund af de nye retningslinjer for foreninger. 

14. januar med Thomas Kjelgaard. Aflyst 

9. februar med Gordon P. Henriksen. Afventer!  

Søndag, den 17. januar  

Turen afvikles et sted på Vest- eller Nordsjælland, 
på strækningen mellem Korsør og Rørvig. 
Pladserne afhænger af de aktuelle vejrforhold, så 
vær forberedt på, at mødestedet meldes ud kort 
før dagen, senest aftenen før. 
 
Dagens 
program: 
Vi mødes 
kl. 8.00, 
hvor der vil 
være en introduktion til fiskepladsen samt 
generel instruktion i strategi og affiskning. 
Grundet Covid-19 skal man selv tage 
en madpakke/kaffe med på denne tur. ROLK vil 
servere en sodavand eller en alkoholfri øl. Der 
udveksles erfaringer med formiddagens fangst. 
Herefter fiskes videre til kl. 14.00, hvor den fælles 
del af turen slutter.  
Du kan tilmelde dig her: 
  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive 
til Lars Broberg på e-mail 4broberg@gmail.com 

Lørdag, den 23. januar kl. 10 - 15 
 

Turen er for hele 

familien, og vi 

besøger et nyt 

fiskeområde. 

ROLK sørger for 

at tænde bålet og 

lave noget mad, samt drikkevarer. Skuldelev 

Grusgrav, ligger ved den naturskønne 

Skuldelev Ås, der strækker sig helt ud til 

Roskilde Fjord, og der skulle være en 

vandresti ad åsen. Der kan fanges gedder, 

aborrer, karper, sudere og flere andre arter. 

Tilmelding til turen her: 

  

       Nyhedsbrev januar 2021 

  Skarvregulering i Kattinge Vig 

     Foredrag udsat - aflyst 

     Kysttur med Lars Broberg 

    Fisketur med bål og mad 

https://flexbillet.dk/rolk/event/a0ketb
mailto:4broberg@gmail.com
https://flexbillet.dk/rolk/event/hvckkf


ROLK indsender, i samarbejde med Roskilde 
Oplevelseshavn ROH, en ansøgning til forskellige 
fonde for at få støtte til et nyt og spændende 
projekt.  
Formidlingsskibet ”Kutlingen” er et tilbud til 
institutioner, 
foreninger og 
grupper, der 
ønsker at 
opleve 
Roskilde 
Fjords 
naturfauna på en ny, spændende og anderledes 
måde. Båden vil bl.a. kunne benyttes af 
fritidsfiskerne, dagtilbud, skoler, gymnasier, 
foreninger, specialtilbud og borgere med særlige 
behov. Båden er med sine lave dybdegang 
godkendt og velegnet til sejlads i hele Roskilde 
Fjord for grupper på op til 12 personer. Båden 
kræver ikke en særlig skipperuddannelse. ROH og 
ROLK har startet et samarbejde med folkene bag 
Skoleskibet - RY: https://www.skoleskibet-
ry.dk/ekspeditioner/. 
 
”Kutlingen” er drevet af solceller og har en lav 
miljømæssig belastning. Båden er med sine 
elmotorer særdeles støjsvag. 
Nationalparken 

Skjoldungernes Land støtter 

100 % op omkring dette 

projekt, også økonomisk. Det 

vil betyde, at mange flere 

kommer ud på fjorden. For 

lystfiskere vil der her være nye muligheder for at 

opleve fiskeriet fra båd uden store omkostninger. 

ROLK kan herigennem også tiltrække nye 

medlemmer. 

Design og tegning af Formidlingskibet ”Kutlingen” 

Har du et forslag til en tegning og design af 

navnet, vil jeg meget gerne modtage dette. Vi 

udlodder en gaveæske med ”Power Dry Grid” fra 

Geoff Andersson, værdi 400 kr. til det bedste 

forslag. Se det her:  

Fra DTU Aqua er der kommet nyt omkring vores 

smolt fra Langvad Å. En smolt er en lille ørred 

(10-20 cm), der er klar til at svømme fra en å og 

ud i havet. Ørreden vokser sig stor i havet og 

kaldes en havørred. Hvis 

havørreden overlever, så 

vil den typisk vende tilbage 

til den samme å, som den 

forlod et par år tidligere.  

I Roskilde Fjord udsættes der årligt over 48.000 
smolt. Desværre ved vi, at det er en meget lille 
andel af de udsatte smolt, der overlever. Hver 
gang vi udsætter 1.000 smolt, så er det ganske få, 
der vender tilbage til åen for at reproducere. Vi er 
derfor interesserede i at finde ud af, hvad der 
sker med ørrederne, efter de er blevet udsat i en 
å eller fjorden. En mulighed er, at de bliver spist 
meget hurtigt efter udsætning. Vi har derfor 
undersøgt, om ørrederne måske klarer sig bedre, 
hvis de udsættes om natten, i stedet for om 
dagen. 
 
Det kan du se i den interessante film her: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2qBwiln
A&ab_channel=DTUAquaBroadcast 
 

ROLK’s kasserer Harry vil i løbet af januar sende 
en opkrævning af kontingent ud til os alle. Med 
dit medlemskab i ROLK støtter du vores fortsatte 
arbejde for naturen, miljøet og fiskeriet, samt alle 
de aktiviteter og arrangementer der foregår i 
klubben. Derfor er din støtte og medlemskab 
afgørende vigtig for os. Bestyrelsen arbejder hele 
tiden på at udvikle klubben. Vi vil takke alle vores 
medlemmer for den store opbakning, vi har mødt 
i dette svære corona år. Så glæd dig til et 
spændende 2021. 
 

 

 

   Ny fiskebåd i Roskilde Fjord?   Nyt resultalt omkring smolten 

          Kontingent for 2021 

https://www.skoleskibet-ry.dk/ekspeditioner/
https://www.skoleskibet-ry.dk/ekspeditioner/
https://www.geoffanderson.dk/shop/9-outlet/376-powerdry-grid-i-gaveaeske/
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2qBwilnA&ab_channel=DTUAquaBroadcast
https://www.youtube.com/watch?v=6Qx2qBwilnA&ab_channel=DTUAquaBroadcast


 

Når man læser EU´s oplæg til nogle nye 

strategiplaner for Natura 2000 området, som 

Roskilde Fjord er, bliver man dybt forundret 

over, at man mener, at jagt og lystfiskeri fra 

fjordbrede 

ødelægger 

biodiversiteten i 

området. Vi 

mangler her 

sund fornuft 

efter min 

mening. 

ROLK har været i tæt dialog med biolog Kaare 

Ebert fra DSF i denne sag. Jeg har givet et 

interview til Dagbladet Roskilde, der om kort 

tid kommer med en stor artikel om dette emne. 

At der på det åbne hav i Natura 2000 områder 

er behov for en revision af de nuværende 

regler, er helt klart. Tænk på de steder som bl.a. 

i Limfjorden, hvor man accepterer, at der fiskes 

med bundskrabs redskaber for at fange bl.a. 

blåmuslinger. En fiskemetode der ødelægger 

alt vegetation på havbunden, som netop har 

stor betydning for fiskebestanden. 

Et velreguleret fiskeri kan ikke true 

fiskebestande eller forhindre 

målopfyldelsen i Natura 2000 område. DSF 

går hårdt ind i denne sag, og vi håber, at EU 

kommissionen tænker sig godt om, ellers kan 

meget blive ødelagt.  

 

At vi som lystfiskere forstyrrer biodiversiteten 

i naturen, har jeg svært ved at forstå, med 

mindre der er tale om overfiskning. ROLK og 

”Foreningen til Ophjælpning af Fiskeriet i 

Roskilde Fjord”, Grusbanden, Ørred Patruljen 

og en masse frivillige, lægger mange tusinde 

timer i at forbedre biodiversiteten i vores 

fjorde, åer og vandløb. Dette arbejde betyder, 

at fiskearter, bundforhold og naturen generelt 

bliver styrket af dette arbejde. 

Jeg var ude og gå en tur langs Himmelev Bæk, 

som vi for ca. 2 måneder siden restaurerede. 

Hvor er det fantastisk at udlægning af 

gyde/skjulesten på kort tid kan skabe en så 

stor forandring. Jeg kunne tælle 6 nye 

gydebanker, 

og var så 

heldig at se en 

havørred på 2-

3 kg trække op 

i bækken. På 

den anden 

side af vejen 

kunne jeg også tælle flere gydebanker i 

Trekroner Bækken, som vi har for restaureret 

for ca. 4 år siden.  

Hvad vil der ske med vores bestand af bl.a. 

havørreder, hvis ingen mere vil ofre rigtig 

mange timer i at opfiske moderfisk, udlægning 

af gyde/skjulesten, udsætning af fisk, osv. Her 

styrker vi naturen i vandløb og fjorden. Jeg er 

sikker på, at glæden ved at kunne gøre en 

forskel for naturen, vil ligge på et meget lille 

sted, hvis forbud mod fiskeri fra land i Roskilde 

Fjord blev indført. Vi vil gerne styrke naturen, 

men vi vil også have retten til at bruge den!  

 

Knæk & bræk 

Uffe 

 

             EU er helt på vildspor         

EU-Kommissionen arbejder pt. med at implementere 
EU’s Biodiversitetsstrategi for 2030. Danmark har 
tilsluttet sig strategien.  

Biodiversitetsstrategien indebærer, at: 

 30 procent beskyttet natur på landjorden 
hvoraf 10 procent skal være særligt 
beskyttet. 

 30 procent beskyttet natur på havet, hvoraf 
10 procent skal være særligt beskyttet. 
 
Der er pt. lagt op til, at lystfiskeri skal 
forbydes i de 10 procent særligt beskyttede 
områder. 

 

       Vi skaber Biodiversitet!       


